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HP All-in-One 24-dp0003nd

De HP All-in-One-pc is ontworpen om gemakkelijk met je mee te
groeien.

De HP All-in-One-pc combineert de kracht van een desktop-pc met de pracht van een dun display met smalle randen
aan drie zijden in één betrouwbaar apparaat dat is ontworpen om met je mee te groeien. Met gemakkelijke upgrades  in
drie eenvoudige stappen weet je zeker dat je device altijd up-to-date is.

Een krachtige pc
Ben je op zoek naar een krachtige All-in-One-pc om
je drukste dagen door te komen met de snelheid van
een betrouwbare processor? Profiteer van de
immense opslagruimte voor foto's, video's en
documenten.

Wij zorgen voor je veiligheid
We staan al 80 jaar voor mensen klaar. Het merk HP
staat bovenal voor betrouwbare technologie en
miljoenen klanten vertrouwen op ons. Dat is ook de
reden dat onze pc's meer dan 230 afzonderlijke tests
ondergaan  om te garanderen dat je een krachtige en
betrouwbare pc krijgt die lang meegaat.

Slim design
Door de smalle randen aan drie zijden van het display
zie je meer van je scherm, dat een uitklapbare
privacycamera heeft die weer inklapt als hij niet
wordt gebruikt. Door de handige plaatsing van de
poorten zitten de kabels niet in de weg en ziet je
ruimte er schoon en opgeruimd uit.
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Pluspunten

Windows 10
Doe geweldige dingen met de vertrouwde Windows-interface – en dan
beter.

10e generatie Intel®-processors voor desktop-pc
De krachtige 10e generatie Intel® Core™-processor is ideaal voor al je
multimedia toepassingen. Kom je drukste dagen goed door dankzij de
verbeterde functionaliteit voor 4K-weergave met HDR-ondersteuning en
optionele mogelijkheden voor razendsnel Wi-Fi 6.

PCIe SSD opslag
Start in enkele seconden op met tot 512 GB PCIe SSD-opslag.

DDR4 RAM
DDR4 is het RAM van de toekomst, dat is ontworpen om efficiënter en
betrouwbaarder te werken bij hogere snelheden. Dankzij de hogere
bandbreedte gaat alles stukken sneller, van multitasking tot gamen.

FHD IPS-display
Geniet van een kristalheldere weergave onder elke hoek. Met brede
inkijkhoeken van 178° en een briljante 1920 x 1080 resolutie ziet je favoriete
content er altijd schitterend uit.

Ontspiegeld scherm
Met het ontspiegelde scherm kun je ook in de zon genieten van je favoriete
content. Niet-reflecterend en matglanzend betekent minder reflectie als je
buiten bent.

HDMI-uitgang
Je kunt gemakkelijker dan ooit een groter of tweede scherm aansluiten op je
device. Met de HDMI-uitgang kun je HD-video en geluid via slechts één
standaardkabel overbrengen.

HP Audio Stream
Geniet van muziek op je smartphone via de speakers van je pc. Stream
muziek van je smartphone naar je pc met behulp van Bluetooth®-technologie
met HP Audio Stream.

Display met een flinterdunne rand aan drie zijden
Benut de schermruimte optimaal met een flinterdunne rand aan drie zijden,
waardoor het er ook nog eens prachtig uitziet.
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Specificaties

Prestaties
Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i3-1005G1 (1,2 GHz basisfrequentie, tot 3,4 GHz met Intel® Turbo Boost-
technologie, 4 MB L3 cache, 2 cores)
Processorfamilie: 10e generatie Intel® Core™ i3-processor

Chipset
Intel® geïntegreerde SoC

Geheugen
8 GB DDR4-3200 SDRAM (1 x 8 GB); Overdrachtssnelheden tot 3200 MT/s.
Totaal aantal slots: 2 SODIMM

Gegevensopslag
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optische drive niet inbegrepen
Dropbox
Video
Geïntegreerd: Intel® UHD grafische kaart;

Audio
Twee 2-Watt luidsprekers

Scherm
60,45 cm (23,8 inch) FHD, IPS, ZBD, ontspiegeld, wled-backlit, touchscreen met aan drie
kanten smalle randen, 250 nits, 72% NTSC (1920 x 1080)

Screen-to-body ratio
84.9%
Voeding
65 watt Smart-netvoedingsadapter

Interfacemogelijkheden
Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN
Draadloze connectiviteit
Realtek 802.11b/g/n/a/ac (1x1) en Bluetooth® 4.2 combo
Miracast-ondersteuning; MU-MIMO-ondersteuning

Poorten
Zijde: 1 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signaalsnelheid
Achter: 2 SuperSpeed USB Type-A met 5 Gbps signaalsnelheid; 2 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI-
uitgang 1.4; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 RJ-45
HP 3-in-1 mediakaartlezer

Uitbreidingsslots
2 M.2 (1 voor SSD, 1 voor WLAN)

Webcam
HP TrueVision HD IR-camera met ingebouwde digitale dual array-microfoon

Ontwerp
Productkleur
Natuurlijk zilver

Software
HP apps
HP audioschakelaar; HP Support Assistant

Software
Netflix; ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie)
Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365
Service en support
McAfee LiveSafe™

Aanvullende informatie
Bestelnr.
P/N: 158R2EA #ABH
UPC/EAN code: 194850968259

Gewicht
5,85 kg;
In verpakking: 9 kg

Afmetingen
54,08 x 20,45 x 40,93 cm;
In verpakking: 49,7 x 23,5 x 65,6 cm

Garantie
2 jaar garantie, inclusief 2 jaar garantie op onderdelen, 2 jaar op arbeid en 2 jaar onsite
service. Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van
toepassing.; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer
informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding
Meegeleverde accessoires
HP wit, bekabeld toetsenbord
HP witte muis met kabel

Kenmerken
Kantelen: -5° voorover tot 20° achterover; Draadsteun

Beveiligingsbeheer
Oog voor Kensington MicroSaver slot
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Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.

HP 90-Watt Slim
netadapter met USB
G6H45AA

Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice
U4812E

Voetnoten bij belangrijke verkooppunten

 Dit apparaat is ontworpen voor optimale prestaties. Het upgraden van de pc kan gevolgen hebben voor de garantiedekking.
 De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder

de HP Total Test Proces-testcondities en schade door ongelukken.

Voetnoten bij de functie-messaging

 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van
Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
 Gebaseerd op Wi-Fi 5 80MHz en Wi-Fi 6 160MHz minimumvereisten bij het overdragen van bestanden tussen twee apparaten die met dezelfde router zijn verbonden. Vereist een draadloze router, apart verkocht, die

802.11ax (Wi-Fi 6) ondersteunt. Alleen beschikbaar in landen waar 802.11ax wordt ondersteund. De grafische output kan beperkt zijn, op basis van de maximale resolutie van het display. De grafische output kan beperkt
zijn, op basis van de maximale resolutie van het display
 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
 Ondersteunt apparaten met Android 5.0 en hoger en iPhone met iOS 11. Bluetooth moet zijn ingeschakeld in de instellingen voor apparaatdetectie en er kunnen datakosten van toepassing zijn.

Technische specificaties, voetnoten

 Nieuwe Dropbox-gebruikers komen in aanmerking voor 25 GB gratis opslagruimte op Dropbox gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief
annuleringsvoorwaarden, op de website https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
 Gratis abonnement voor 30 dagen op McAfee LiveSafe service inbegrepen. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen. Na afloop moet een abonnement worden afgesloten.
 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Percentage actief plus niet-actief weergavegebied in verhouding tot actief weergavegebied plus rand. Gemeten met klep verticaal op het bureau.
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en

klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
 De prestaties van Intel® Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Kijk voor meer informatie op http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn
vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag
als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM en Thunderbolt zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen. AMD, Ryzen, Athlon en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.
Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. onder licentie wordt gebruikt. NVIDIA en GeForce zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in
de VS en andere landen. USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het USB Implementers Forum. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de
Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. McAfee en McAfee LiveSafe zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van McAfee LLC in de Verenigde Staten en
andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. Niet alle
functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows
volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
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